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Τροπολογία 1
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. λαμβάνει υπό σημείωση την 
εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ) παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο 
σφάλματος· ζητεί, ωστόσο, από την 
Επιτροπή, από κοινού με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και την OLAF, να παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς τα έργα μεταφορών της 
ΕΕ, δεδομένου ότι οι δημόσιες επενδύσεις 
σε υποδομές είναι ιδιαίτερα ευεπίφορες 
στην απάτη·

2. λαμβάνει υπό σημείωση την 
εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ) παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο 
σφάλματος· ζητεί, ωστόσο, από την 
Επιτροπή, από κοινού με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και την OLAF, να παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς τα έργα μεταφορών της 
ΕΕ, δεδομένου ότι οι δημόσιες επενδύσεις 
σε υποδομές είναι ιδιαίτερα ευεπίφορες 
στην απάτη· θεωρεί ότι αυτό είναι 
ουσιαστικό, όχι μόνο για να διασφαλιστεί 
η διαφάνεια που αποτρέπει τη διαφθορά 
και την κατάχρηση των χρημάτων των 
φορολογουμένων, αλλά και για να 
διασφαλιστεί ότι δεν υπονομεύονται τα 
υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφάλειας 
για τους χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 2
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. λαμβάνει υπό σημείωση την 
εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ) παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο 
σφάλματος· ζητεί, ωστόσο, από την 
Επιτροπή, από κοινού με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και την OLAF, να παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς τα έργα μεταφορών της 
ΕΕ, δεδομένου ότι οι δημόσιες επενδύσεις 
σε υποδομές είναι ιδιαίτερα ευεπίφορες 

2. λαμβάνει υπό σημείωση την 
εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο 
μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(ΜΣΕ) παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο 
σφάλματος· ζητεί, ωστόσο, από την 
Επιτροπή, από κοινού με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και την OLAF, να παρακολουθεί 
εκ του σύνεγγυς τα έργα μεταφορών της 
ΕΕ προκειμένου να προλαμβάνεται η 
απάτη, δεδομένου ότι οι δημόσιες 
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στην απάτη· επενδύσεις σε υποδομές είναι ιδιαίτερα 
ευεπίφορες στην απάτη·

Or. en

Τροπολογία 3
Maria Grapini, István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. επισημαίνει ότι στα τέλη του 2019 
είχε καταβληθεί κατά μέσο όρο στα 
κράτη μέλη μόλις το 40 % των συνολικών 
κονδυλίων των ΕΔΕΤ για το τρέχον ΠΔΠ 
(465 δισεκατομμύρια ευρώ), σε σύγκριση 
με το 46 % που είχε καταβληθεί στο τέλος 
του 2012, του αντίστοιχου έτους του 
προηγούμενου ΠΔΠ· το 2019 
καταβλήθηκε το 12% του συνόλου των 
κονδυλίων, ποσοστό που προσεγγίζει 
εκείνο των κονδυλίων που καταβλήθηκαν 
το αντίστοιχο έτος του προηγούμενου 
ΠΔΠ, το 2012 (13%).

Or. en

Τροπολογία 4
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph 
Oetjen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
την έναρξη, το 2019, του έργου «Greening 
the blue», το οποίο αποσκοπεί στη 
μείωση των εκπομπών και στην 
παραγωγή αποδοτικότερων συστημάτων 
πρόωσης με μια λύση πτυσσόμενου 
ιστίου· σημειώνει ότι η χρηματοδότηση 
έγινε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Θάλασσας και Αλιείας·

Or. en

Τροπολογία 5
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph 
Oetjen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι, έως το έκτο έτος της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 
2014-2020, μόνο το 31 %, περίπου, των 
κονδυλίων που είχαν χορηγηθεί αρχικά 
κατέληξε σε πληρωμές έως τον Ιανουάριο 
του 2020, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό 
αμφισβήτηση η πλήρης εφαρμογή του 
ΜΣΕ· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
σημαντικά τις επενδύσεις και την Επιτροπή 
να εντείνει την παρακολούθησή της, 
δεδομένης της επείγουσας ανάγκης για 
επενδύσεις σε υποδομές για την ταχεία 
ανάκαμψη από την οικονομική ύφεση που 
σχετίζεται με την πανδημία COVID-19·

5. σημειώνει ότι, έως το έκτο έτος της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 
2014-2020, μόνο το 31 %, περίπου, των 
κονδυλίων που είχαν χορηγηθεί αρχικά 
κατέληξε σε πληρωμές έως τον Ιανουάριο 
του 2020, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό 
αμφισβήτηση η πλήρης εφαρμογή του 
ΜΣΕ· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
σημαντικά τις επενδύσεις και την Επιτροπή 
να εντείνει την παρακολούθησή της, 
δεδομένης της επείγουσας ανάγκης για 
επενδύσεις σε υποδομές για την ταχεία 
ανάκαμψη από την οικονομική ύφεση που 
σχετίζεται με την πανδημία COVID-19· 
καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τον 
μακροπρόθεσμο και συνεκτικό 
προγραμματισμό των δεσμεύσεων και 
των προσκλήσεων, και να ενισχύσει τη 
σύνδεση μεταξύ της χρηματοδότησης και 
της επίτευξης των οροσήμων των έργων, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
ολοκλήρωση των βασικών δικτύων ΔΕΔ-
Μ· επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί 
προτεραιότητα στο παγκόσμιο δίκτυο 
κατά τη χρήση των ΕΔΕΤ που 
διατίθενται για οδικά έργα, 
συμπληρωματικά προς το κεντρικό 
δίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 6
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει ότι, έως το έκτο έτος της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 
2014-2020, μόνο το 31 %, περίπου, των 
κονδυλίων που είχαν χορηγηθεί αρχικά 
κατέληξε σε πληρωμές έως τον Ιανουάριο 
του 2020, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό 
αμφισβήτηση η πλήρης εφαρμογή του 
ΜΣΕ· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν 
σημαντικά τις επενδύσεις και την 
Επιτροπή να εντείνει την παρακολούθησή 
της, δεδομένης της επείγουσας ανάγκης για 
επενδύσεις σε υποδομές για την ταχεία 
ανάκαμψη από την οικονομική ύφεση που 
σχετίζεται με την πανδημία COVID-19·

5. σημειώνει ότι, έως το έκτο έτος της 
τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού 
2014-2020, μόνο το 31 %, περίπου, των 
κονδυλίων που είχαν χορηγηθεί αρχικά 
κατέληξε σε πληρωμές έως τον Ιανουάριο 
του 2020, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό 
αμφισβήτηση η πλήρης εφαρμογή του 
ΜΣΕ· καλεί την Επιτροπή να 
προειδοποιήσει τα κράτη μέλη να 
επιταχύνουν σημαντικά τις επενδύσεις, και 
καλεί επίσης την Επιτροπή να εντείνει την 
παρακολούθησή της, δεδομένης της 
επείγουσας ανάγκης για επενδύσεις σε 
υποδομές για την ταχεία ανάκαμψη από 
την οικονομική ύφεση που σχετίζεται με 
την πανδημία COVID-19 και να 
εξασφαλίσει τη διασυνδεσιμότητα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 7
Mario Furore, Laura Ferrara

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπενθυμίζει τα συμπεράσματα της 
ειδικής έκθεσης αριθ. 10/2020 του 
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα 
οποία εγείρουν πολλές αμφιβολίες σχετικά 
με τα οικονομικά και οικολογικά οφέλη 
του έργου Λυών-Τορίνο, επισημαίνοντας 
επίσης ότι οι προβλέψεις κυκλοφορίας δεν 
ανταποκρίνονταν στην πραγματική 
κατάσταση· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναλύσει εκ νέου το έργο και 
να αναστείλει τη χρηματοδότησή του·

Or. it
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Τροπολογία 8
Clare Daly

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την 
προσθήκη ενός πυλώνα στρατιωτικής 
κινητικότητας στην πολιτική ΔΕΔ-Μ με 
την έγκριση του σχεδίου δράσης τον 
Μάρτιο του 2018· εκφράζει τη λύπη του 
για τη δραστική μείωση που έχει επέλθει 
στην πρόταση της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
συμπερίληψη νέου κονδυλίου για τις 
ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας 
ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων EUR στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού του ΜΣΕ 
για την περίοδο 2021-2027·

διαγράφεται·

Or. en

Τροπολογία 9
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την 
προσθήκη ενός πυλώνα στρατιωτικής 
κινητικότητας στην πολιτική ΔΕΔ-Μ με 
την έγκριση του σχεδίου δράσης τον 
Μάρτιο του 2018· εκφράζει τη λύπη του 
για τη δραστική μείωση που έχει επέλθει 
στην πρόταση της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
συμπερίληψη νέου κονδυλίου για τις 
ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας 
ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων EUR στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού του ΜΣΕ για 
την περίοδο 2021-2027·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η πρόταση να 
συμπεριληφθεί νέο κονδύλιο για τη 
στρατιωτική κινητικότητα στον 
προϋπολογισμό του ΜΣΕ για την περίοδο 
2021-2027 έχει μειωθεί δραστικά·
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Or. en

Τροπολογία 10
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal, Ondřej 
Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την 
προσθήκη ενός πυλώνα στρατιωτικής 
κινητικότητας στην πολιτική ΔΕΔ-Μ με 
την έγκριση του σχεδίου δράσης τον 
Μάρτιο του 2018· εκφράζει τη λύπη του 
για τη δραστική μείωση που έχει επέλθει 
στην πρόταση της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
συμπερίληψη νέου κονδυλίου για τις 
ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας 
ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων EUR στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού του ΜΣΕ για 
την περίοδο 2021-2027·

6. επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την 
προσθήκη ενός πυλώνα στρατιωτικής 
κινητικότητας στην πολιτική ΔΕΔ-Μ με 
την έγκριση του σχεδίου δράσης τον 
Μάρτιο του 2018· εκφράζει τη λύπη του 
για τη δραστική μείωση που έχει επέλθει 
στην πρόταση της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
συμπερίληψη νέου κονδυλίου για τις 
ανάγκες στρατιωτικής κινητικότητας 
ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων EUR στο 
πλαίσιο του προϋπολογισμού του ΜΣΕ για 
την περίοδο 2021-2027· επισημαίνει ότι 
είναι σημαντικό να αυξηθούν οι 
ικανότητές μας να αντιδρούμε σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τις 
οποίες θα μπορούσε να στηρίξει η 
στρατιωτική κινητικότητα·

Or. en

Τροπολογία 11
Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Nicola Danti, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω τον μηχανισμό και τα εργαλεία 
της για την ευαισθητοποίηση και την 
ενημέρωση των πολιτών και των 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα 
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έργα τουρισμού και μεταφορών που 
χρηματοδοτεί στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής»

Or. en

Τροπολογία 12
Daniel Freund

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει το αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία νέας 
γραμμής του προϋπολογισμού για τον 
τουρισμό, με σκοπό τη στήριξη του τομέα 
αυτού, που επλήγη σοβαρά από την κρίση 
της νόσου COVID-19· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δρομολόγησε έλεγχο 
για την αξιολόγηση των έργων στον τομέα 
του τουρισμού που συγχρηματοδοτήθηκαν 
με 6,4 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 
2007-2013 και 4 δισεκατομμύρια EUR 
μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και 
του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 
2014-2020, γεγονός που θα συμβάλει στη 
βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ για τον 
τουρισμό·

7. επαναλαμβάνει το αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία νέας 
γραμμής του προϋπολογισμού για τον 
βιώσιμο τουρισμό, με σκοπό τη στήριξη 
της ανάκαμψης και του 
μετασχηματισμού ενός τομέα που επλήγη 
σοβαρά από την κρίση της νόσου Covid-19 
ώστε να καταστεί ανθεκτικός για το 
μέλλον και συμβατός με τις φιλοδοξίες 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
δρομολόγησε έλεγχο για την αξιολόγηση 
των έργων στον τομέα του τουρισμού που 
συγχρηματοδοτήθηκαν με 6,4 
δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2007-
2013 και 4 δισεκατομμύρια EUR μέχρι 
στιγμής στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014-
2020, γεγονός που θα συμβάλει στη 
βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ για τον 
τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 13
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει το αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία νέας 
γραμμής του προϋπολογισμού για τον 
τουρισμό, με σκοπό τη στήριξη του τομέα 
αυτού, που επλήγη σοβαρά από την κρίση 
της νόσου COVID-19· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δρομολόγησε έλεγχο 
για την αξιολόγηση των έργων στον τομέα 
του τουρισμού που συγχρηματοδοτήθηκαν 
με 6,4 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 
2007-2013 και 4 δισεκατομμύρια EUR 
μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και 
του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 
2014-2020, γεγονός που θα συμβάλει στη 
βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ για τον 
τουρισμό·

7. επαναλαμβάνει το αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία νέας 
γραμμής του προϋπολογισμού για έναν 
σημαντικό τομέα της οικονομίας της ΕΕ, 
όπως είναι ο τουρισμός, με σκοπό τη 
στήριξη του τομέα αυτού, που επλήγη 
σοβαρά από την κρίση της νόσου COVID-
19· εκφράζει την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
δρομολόγησε έλεγχο για την αξιολόγηση 
των έργων στον τομέα του τουρισμού που 
συγχρηματοδοτήθηκαν με 6,4 
δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2007-
2013 και 4 δισεκατομμύρια EUR μέχρι 
στιγμής στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014-
2020, γεγονός που θα συμβάλει στη 
βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ για τον 
τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 14
Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, 
Nicola Danti, Ondřej Kovařík

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επαναλαμβάνει το αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία νέας 
γραμμής του προϋπολογισμού για τον 
τουρισμό, με σκοπό τη στήριξη του τομέα 
αυτού, που επλήγη σοβαρά από την κρίση 
της νόσου COVID-19· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο δρομολόγησε έλεγχο 
για την αξιολόγηση των έργων στον τομέα 
του τουρισμού που συγχρηματοδοτήθηκαν 
με 6,4 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 
2007-2013 και 4 δισεκατομμύρια EUR 
μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και 
του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 
2014-2020, γεγονός που θα συμβάλει στη 

7. επαναλαμβάνει το αίτημα του 
Κοινοβουλίου για τη δημιουργία νέας 
γραμμής του προϋπολογισμού για τον 
τουρισμό, προκειμένου να 
χρηματοδοτηθεί τουρισμός κατάλληλος 
για το μέλλον, ψηφιοποιημένος και 
βιώσιμος· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
δρομολόγησε έλεγχο για την αξιολόγηση 
των έργων στον τομέα του τουρισμού που 
συγχρηματοδοτήθηκαν με 6,4 
δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2007-
2013 και 4 δισεκατομμύρια EUR μέχρι 
στιγμής στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014-
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βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ για τον 
τουρισμό·

2020, γεγονός που θα συμβάλει στη 
βελτίωση των πολιτικών της ΕΕ για τον 
τουρισμό·

Or. en

Τροπολογία 15
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εξακολούθησε να εντοπίζει 
υψηλό αριθμό σφαλμάτων σε σχέση με 
τις δημόσιες συμβάσεις, τους κανόνες για 
τις κρατικές ενισχύσεις και τις 
διαδικασίες επιχορηγήσεων, κυρίως 
στους τομείς της «Συνοχής» και των 
«Φυσικών πόρων». Τα σφάλματα αυτά 
συνέβαλαν κατά 20 % στο εκτιμώμενο 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο επίπεδο 
σφάλματος για τις δαπάνες υψηλού 
κινδύνου (2018: 16%), και για τον λόγο 
αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να 
προσδιορίσει τρόπους για τη μείωση των 
σφαλμάτων·

Or. en

Τροπολογία 16
Pierre Karleskind, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Nicola Danti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο επισημαίνει την ανεπαρκή 
χρήση του Ταμείου Συνοχής για τη 
χρηματοδότηση χιλιομέτρων 
σιδηροδρομικών γραμμών στον έλεγχό 
του για το 2019· εκφράζει την 
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αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, δεν 
παρατηρείται σαφής στροφή προς 
βιωσιμότερους τρόπους μεταφοράς. 
υπογραμμίζει τη σημασία των 
επενδύσεων σε βιώσιμα δίκτυα 
μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 17
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει εκπονήσει 
σχέδιο δράσης για τις δημόσιες 
συμβάσεις, το οποίο έχει επικαιροποιηθεί 
επανειλημμένα από το 2014·

Or. en

Τροπολογία 18
Maria Grapini, István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 γ. από το σύνολο των στοιχείων 
ελέγχου που συγκέντρωσε και παρουσίασε 
το Ελεγκτικό Συνέδριο συνάγεται ότι το 
επίπεδο σφάλματος που περιέχουν οι 
δαπάνες στον υποτομέα «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» είναι 
σημαντικό· για τον συγκεκριμένο 
επιμέρους τομέα του ΠΔΠ, το 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος που 
προέκυψε από τις ελεγκτικές δοκιμασίες 
στις οποίες υπέβαλε τις πράξεις το 
Ελεγκτικό Συνέδριο είναι 4,4%·
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Or. en

Τροπολογία 19
Maria Grapini, István Ujhelyi, Josianne Cutajar, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 δ. συνιστά στην Επιτροπή να 
ενισχύσει την ενημερωτική εκστρατεία 
της σχετικά με τους κανόνες 
χρηματοδότησης του προγράμματος 
«Ορίζων 2020», με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ΜΜΕ.

Or. en


